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10
نقط ُّ

أوال :التزكية
ستَا ِذي :الفاتحةُّـُّالفيلُّـُّقريشُّ(ُّ3نقط)
ورةَُّالَّتِيُّيَ ْطلُبُ َهاُّأُ ْ
أَ ْ
ستَ ْظ ِه ُرالسُّ َ
ورتِ َها ُّ2(:نقط) ُّ
ص ُلُّبِ َخطُُّّ ْاْليَةَُّبِ ُ
س َ
أَ ِ
ِّينُّ
َملِ ِكُّيَ ْو ٍمُّالد ِ

ور ُّةُُّا ْلفِيل
ُ
س َ

تُّ
ُواُّر َّ
فَ ْليَ ْعبُد َ
بُّ َه َذاُّا ْلبَ ْي ِ

ور ُّةُُّالفَاتِ َحة
ُ
س َ
ور ُّةُُّقُ َر ْيش
ُ
س َ

س َلُّ َعلَُّْي ِه ْمُّطَ ْيراًُّأَبَابِي َلُّ
َو ْ
أر َ
تـ ه
َّللاُ ـ ْال َعالَ ِمين (ُّ3نقط)
اسبُّْ :ال َم ْخلُوقا َ ِ
أَ ْم ََلَُّا ْلفَ َراغُّبِ َماُّيُنَ ِ

ق َج ِمي َع.............................
َ ........................ربِّي َو َربُّ  ..............................خَ لَقَنِي َوخَ لَ َ
ص ُلُّبِ َخط ْ
يحُّ2(. :نقط)
ص ِح ُِّ
ُّاْليَ ُّةَُّبِ َم ْعناَهَاال َّ
أَ ِ
ُّ

َ
ح ُو ُحافل م ُ ا
ّللا ُقاللْم ا لل ُم لقلمو ُقا ل

ُقالُ َ
ّللا ُت ُعالُى:ا لل ُح لم مد ل ُلِل ُر ِّب ا لل ُعا ُلملينُ

َ
اس ُف ُق لط
ّللا ُر ُّ
ب ال َن ل

ثانيا :االقتداء
ص ِح َحُّ1( :نقط) ُّ
ابُّال َّ
ُّأُلَ ّونُ ُّا ْل َج َو َ
صلهى ه
يل
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلهم  :عا َ َم ْالفِي ِل
قَب َْل عا َ ِم ْالفِ ِ
ُولِ َد ال هرسُو ُل َ
اسبُّ:يَتِيما ً ـ أَبُوطَالِب ـ َج هده (ُّ4نقط)
ُّ:أَ ْم ََلَُّا ْلفَ َراغُّبِ َماُّيُنَ ِ
صلهى ه
ب.
نَ َشأ َ ال هرسُو ُل َ
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلهم...................فَت ََولهى,....................تَرْ بِيَتَه ِم ْن بَ ْع ِدَ ......................عبْد ْال ُمطهلِ ِ
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نقط ُّ

ُّ

ص ِح َحُّ4( :نقط) ُّ
ابُّال َّ
ُّأُلَ ّونُ ُّا ْل َج َو َ
صلهى ه
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلهم:
ا ْس ُم أُ ِّم ال هرسُو ُل َ

َحلِي َمة

صلهى ه
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلهم َ 41 :ربِيع ْاْلَ هول
ُولِ َد ال هرسُو ُل َ
ُّ

ه
َمات ْ
َت أُ ُّمُّال هرسُو ُل َ ه ه َ
صلى َّللاُ َعل ْي ِه َو َسلم َوهُ َو فِي ِسنِّ  ُّ :السهابِ َع ِة

اط َمة
فَ ِ

آ ِمنَة
َ 41ربِيع ْاْلَ هول
ْالخَ ا ِم َس ِة

َ 41ربِيع ْاْلَ هول
السها ِد َس ِة

صلهى هَّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلهمُّ هُوُّ1( .............................................................:نقط) ُّ
ُُّّأَبُ ال هرسُو ُل َ
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ثالثا :االستجابة



ض ِعُّأَ ْرقَ ٍامُّ ِمنْ ُُّّ1إلَىُّ:6
ضو ِءُّبِ َو ْ
اح َلُّا ْل ُو ُ
أُ َرتِّ ُ
بُّ َم َر ِ

10
نقط ُّ

(ُّ6نقط)

س ُلُّ ُّ
اسبُُّّ:أَ ْم َ
س ُحُّـُّا ْل َك ْعبَ ْي ِنُّـُّأَ ْغ ِ
ُّحفَاظاًُّعَلىُُُّّّ ُّأَ ْم ََلَُّاُّْلفَ َراغُّبِ َماُّيُنَ ِ
ض ِعيَ ِة ْ
ض ُعُّ َعالَ َمةَُّ(×)ُّأَ َما َمُّا ْل َو ْ
أَ َ
ُّاْلَ ْكثَ ِر ِ
ا ْل َما ِءُّ1( :نقط)
(ُّ3نقط):
ُّ
................وجْ ِهي ثَالَ َ
ت.
o
ث َمرها ٍ
َ
................ر ْأ ِسي ِم ْن ُمقَ ِّد َم ِه إلَى ُمؤَ ِّخ ِره.
o
َ
َ
 oأ ْغ ِس ُل ِرجْ لِي إِلَى .................ثَالَ َ
ت.
ث َمرها ٍ

رابعا :القسط

ُّ

10
نقط ُّ

ُّ
يح ِةُّ4(:نقط)
هح َ
ض ُع عَال َمة × أَ َما َم ْال ِعبَ َ
أَ َ
ار ِة الص ِ
تنوين النصب
الَأَعْ ُب ُد إِالَّ َّ
ّللا
الَأَ ْت َبعُ أَ َوام َِر َّ
ّللا
َ ْ
ِغير َّ
ّللا
أطلُبُ ْال َع ْو َن َوال ُّد َعاء ل ِ
ك ِب َّ
وع َملً
الَأ ُ ْش ِر ُ
اَّلل أَ َحداَ َق ْوالً َ

سالَ ِم؟(ُّ2نقط)
اسُّقَ ْب َلُّ َم ِج
يءُّاْل ْ
ماَذاَُّ َكانَ ُّيَ ْعبُدُُّالنَّ ُ
ِْ
..........................................................

َّللاُ َوحْ َدهُ ــ الَإِلَهَ إِاله ه
اسبُّ :ه
َّللاُ ــ ْالقَوْ ِل َو ْالفِع ِْل(ُّ4نقط)
أَ ْم ََلَُّا ْلفَ َراغُّبِ َماُّيُنَ ِ
ارةَْ.......................لَنِّي أَ ْعبُ ُدُ ........................دونَ َغي ِْره َوأُ َوحِّ ُدهُ فِي ..................................
أَنَا ُم ْسلِ ٌم أُ َر ِّد ُد ِعبَ َ
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نقط

قامسا:القسط



ص ِحيحُّ4( :نقط)
بُّال َّ
أَ َ
ض ُعُّ َعالَ َمةُّ×ُّأَ َما َمُّا ْل َجواَ ِ

ُّ

ص ِحي ٌح
َ

َخطَأ ُ

الَ أَهْ َت ُّم ِب َنظا َ َف ِة ِث َي ِابي .
َ ُ
ت ال َّن َظا َفةِ.
ك فِي َح َملَ ِ
ار َ
َي ِجبُ أنْ أ َش ِ

الَأُسا َ ِه ُم فِي نَظَافَ ِة قِ ْس ِمي.
ك.
أُطَهِّ ُر قَ ْل ِبي ِمنَ ال ِّشرْ ِ

اخ ــ ال ِّشرْ ِك (ُّ4نقط)
:اال ْقتِ َ
اسبُّ ِ
ُّأَ ْم ََلَُّا ْلفَ َراغُّبِ َماُّيُنَ ِ
صاد ــ اْلَوْ َس ِ
ْ oال ُم ْؤ ِم ُن يَ ْهتَ ُّم بِـت ْ
......................وبَ َدنِ ِه َوثَوْ بِ ِه ِمنَ ......................
يرقَ ْلبِ ِه ِمنَ
َ
َط ِه ِ
اجبٌ .
ال ْال َما ِء َو ِ
 oإِ ْعلَ ْم أَ هن ......................فِي ا ْستِ ْع َم ِ
صالَةَ؟(ُّ2نقط)
َ ماذاَُّيَ ْف َع ُلُّ َمنْ ُّأَ َرادَُّال َّ

ُّ

.....................................................................................

المادة ُّ

النقطةُّالمحصلُّعليها ُّ

التزكية ُّ

ُّ

االقتداءُّ ُّ

ُّ

االستجابة ُّ

ُّ

القسط ُّ

ُّ

الحكمةُّ ُّ

ُّ

مالحظاتُّاْلستاذ ُّ

ُّ

واللـه ولـي التوفيــق

